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Ekonomik 
Kalkınma •• 

T•HSIN UYGUR 

Ekonomik kalkınma aava. 
11nda endüıtri pllnı, bu sava· 
om büyüklüfilne uygundur. 
Bu, u usal ıavamızı o plan 
kazandıracak. Yurdun fabri
kalaım .ı ıı üretim alanında da 
devrimler yapıyor. Madencilik, 
hay•ancılık, tanmcıhk ılıtem. 
leıtlriliyor, ıeatıletiliyor. 

Bu, bGyilk hareketin ıonu, 
ıenel kalkınmadır; keıin ola· 
rak Türkün genliildir, bahti. 
yarhiıdır. 

Ka:nalizm, her yöııden 

yükıelme, her yandan kurlu· 

luı demektir. (Sütün) olarak 
tutulan ilerleme hareketleri· 
nin içinde ekonomik hareke· 
Un degerl daima üstün tutul. 

muıtur. 

Yeni Türkiye, ekonomik 
kuvvetine göre dıı plyaıaya 
azay (asgari) el uzatmak ka

rarındadır. 
Her ıeyimlzl kendimiz, 

kendi toprağımızdan alarak 
yapacaiız. Türk topraiı, Türk 

eli, Türk fabrikuı iıliyecek. 
TQrk emeği, yabancı kasalar 
için ter dökmlyecek. 

Erklolliin kökü, temeli 
budur. 80yük önderimiz Ata· 

türk yıllarca önce : 
.. lktiaaden zaif bir millet 

fakr ve aefaletten kurtulamaz; 
kuvvetli bir medenlyete, re· 
f ah ve saadete kanaıamaz; 

içllmai ve siyasi felaketlerden 
yakaa,nı kurtaramaz.,, demlt· 
lerdi. 

Ekonomik kalkınmamn 

bGyOklü~ünü bu kadar ıüzel, 
açık anlatan bir ıöz yoktur. 
Eaaıen b(ly(lk ıefimlz bu ya• 

· mao, ~tıiz bllglıl ile yurdda 
ekonomik. atılımı yaratmııtır. 
Bir yurt, ne kadar bayındır, 
bir uluı ne kadar ıoyıal olur· 
aa olıur, ekonomik durum 
ıavaıtaırsa o yurt, o uluı için 
ıünOn birinde ya ölüm, ya 
tutaakhk kendilerini ıöıterlr· 

ler. 
Sanat 

deler 
Atatürk: 

koouıuna bayati 
veren baı'buiumuz 

.. Bir millet sanattan ve 
ıanatkirdan mahrumsa tam 
bir hayata mazhar olamaz. " 

Ve (sanatsız kalan bir 
milletin hayat damarlarından 
biri kopmuı demektir. ) bu 
yurmuılardı. 

Ekonomik kalkınmanın bir 
kaynalı da aanattır. Bunun 
lçtn Türklyemlzde her aanahn 
olıuo, becergen sanatkarları 
çofahyor. Y aıamak için bun· 

tar ıerekttr. 
Endilıtrl planına tutan Türk 

çlftçlıldir ve endOıtrl planı 

çiftçi, yetlttlrlcl emeğine 

hakkını veriyor. Yurdun üre· 
tim yap111 böyle yükaellllecek, 

Çünkü, büyük ıef diliyle: 
« Köylünün netayiç ve 

ıemerata meıaisinl kendi men· 
faatı lehloe haddi azamiye 
iblağ etmek. ıiyasetl iktiaadi. 
yemlzln ruhu eaaliıidir. )) 

Diler taraf tan : "Kılıç ile 
fütuhat yapanlar, sapanla 
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Gayri menkul 
Bağışlamalardan 
vergi ahnacak •• 

Bağıtlama suretile vakı 
olan ıayri menkul emval in
tikallerinden bazı maballerce 
intikal verılıi tahakkuk etti
rilerek tahsil olunmadıkça bs 
iııianan malın bağıılanılanın 

adına tescili için kıymet ve 
vukuat varakası verilmekte 
olduiu anlaıılmııtır • 

Finans bakanlığı , bu hu

ıuıta alakadarlara bildirilmek 
üzere bir tamim hazırlamıotır. 
Tamimde bakanlık, bu suret· 
le yapılan intikaller tapu ıl· 

cılline geçmedikçe iktisap 
edilnıtı Hyılamıyacaaı ve bu 
intikallere ait vergilerin de 
tapuca teıcilinden sonra H· 

hiplerinin verect'ği beyanna• 
meler üzerine tahakkuk etti 
rilmeıl lazım geleceğlni ve 
bunun için de bai;ılama yolu 
ile vaki intikalleri teıcil ettir· 
mek üzere müracaat edenlt>
re vergileri aranılmakıızm 

kıymet ve vukuat varakuı 

verilmesi lüzumu bildirilmek· 
tedir. 

Gelecek 
göçmenler •• 

Şehrlmiz iıkin memur
luiunca , on güne kadar Ro
maoyadan gelmeıi beklenen 
göçmenleı tn iıtirahatlarını le· 
mln yolunda Jizımgelen ted 
birler alınm•ıhr. Göçmenlerin 
ıtmclillk tıkinlarına tahılı e
dilecek binalar da hazırlan• 

mııtır • Göçmenlerin 200 nü. 
fuatan ibaret olduiu anlaııl· 
mııtlr . 

Yapılan hazırlıklara göre 
ilk bahara do~ru gelecek olan 
di&'er kafilelerin de Karaca
bey ha valiılne yeı leı Urlleceil 
anlatılmaktadır . 

Uludağa çıkanlar 
Diin ölleden evel Aukara 

daicılık fecleraıyonu senel 
sekreteri ll1ula arkadaıımız 
Muıa Ataı •e dalcı ıubaylar 
dan AbdOlkadtr •e H6ınilden 
mGrekkep bir kafile Uluda la 
ç kmııtır. 

fQtuhat yapanlara matlup 
olmıya mahkümdurlar." 

Çünkü : "Milletimizin ek· 
seriyetl azlmeıi çiftçi olma· 
uydı, biz buıün yer yüzünde 
~ulunmıyacaktık. n 

Türkiya'da tarımcılığa bu 
kadar önem veren ve bu ka
dar önemle yol gösteren ön
derimiz kendi çiftliklerini 
ideyel birer çiftlik haline 
getirmekle Türk çiftçisine 
(Yiğitbaıı) lık yapıyorlar. 

Açtıkları halk devrinin 
ıtarını : 

<c Bence halk devri, iktlıat 
devri mefhumu ile ifade olu· 
nur. 1> 

Ôzaözü ile yükselten a· 
tamız, demiryolu, yol, fabrl· 
ka ,t: tarımcılık, maden etlik, 
hayvancılık, aağhk tılertne 
verdikleri önem ve emekle 
o pek an mh ülküıüne doiru 
yurdu, ulusu götürüyor. 

O ülkü budur : 
- Özıen , erıln ve ıoy· 

ıal Acunda en üıUln Türk. 

OkiıUarda mü
samere .. 

Ulusal ekonomi ve artır· 
ma haftaıının beılnci günü de 
ıehrimlzde ayni tezahürat ve 
hararetle devam etmfıtir . 

İlk okullar tarafından 
verilen müsamereler canla bir 
tekilde devam etmektedir . 
Evvelki gün Setbatt okulu 
tarafıodan bir mOsamere ve
rilmtı , mini mini yavruların 

bu müsameresi hol bol alkıı· 
laomıo ve çok beyenilmittlr . 
Yarın akıam da Hocaalizade 
mektebi te.raf andan bir müıa· 
mere verilecektir . 

Sinemaları teftiş .• 
Uray zabıtası direktörü 

bay Ahmet , bir kaç günden 
beri ıehrlmlzdekl tiyatro , ıi
nemııı, otel ve han gibi bazı 
müeHe1elerl sıkı bir muaye · 
neye tabi tutmuı , yapılan 

incelemeler sonunda görülen 
nokaenların bir an evvel ta 
mamlanmaaı müe11eıe sahip· 
lerine btldtrllmiıttr . --

, Platin yerine 
yini bir halita 

.. l'ravda,, !Ja:clesinden: 
Moıkova da orak • çekiç 

fabrikası direktörünün yaptığl 
çeııtli ıoouftçtar ıonunda 1300 
derecel harate devamlı muka· 
ve met eden maden ha litaları 
buluamuıtur. Bunların biri de 
y6zde 80 l demir ve yüzde 
20 ıl kromla alümiyomdan ya. 
pılmıı bir halitadır ki buna 
ftkral adı verllmittir. Bundan 
yapılan teller 1000 derece 
hararette 3000 saat mukave-
met etmtı ve bu hararet al · 
tında çahımııtır, Megaplr a• 
admdakl diler bir halita da 
1300 derecei hararetten yuka· 
rı derecede de erimemtı ve 
bu ıuretle bunun çok pahalı 
laburalu•ar aletlerinde platin 
yerine kullan1lma11 kar.ırlaımıı 
tır . Meıaplr de muhtelif nis
pette demir krom,alüminyom. 
dan mOrekkepUr. MegAplr ha· 
litalarından ucuz olank labo· 
ratuvar aletlerf,elektrik soba
ları :nan yapılacaktır . Bunun 
fiy•tl pilitioe nazaran200-300 
defa ucuzdur. · 

Yeni bir keşif 
22 Sonlcşrin 935 larihll 

.. l)ravda,, Moskovadan : 
Moakuva fen evJr.de mü· 

hendls Noviski tarafından keı· 
foluoan yeni bir ılnema ctha· 
zı tıletilmfıtir. Bu cihazla hiç 
salonu karartmadan sinema 
fılimleri gösterilmfı ve tecrübe 
muvaffak olmuıtur. 

İki kör arasında ... 
lkt kör dolma yiyurlarmıı. 

Btrlıi ölekhlne : 
- İkiıer iklıer yutma dol· 

malan ! .. 
Demlı . 
Öteki soruyor 

- İkiıer iktıer yuttuğumu 
naııl gördün ? . 

-Görmedim , yalnız ben 

1 

iklıer iklıer yuttuğum için , 
senide öyle yapıyor , sanıyo-

rum. 

Habeşliler iki koldan 
taarruza geçtiler .. 

Ankara 17 (A. A.) - Habeı kuvvetleri bu gün timal cep
heılode iki koldan taarruza geçmiılerdir. Bu kollardan biri 
Takazze ıehri üzerinden Maytınıet mevkilnden öteki de bu 
mmtakayı yandan dolaımak ıuretlyle ilerlemektedir. 

Habeş imparatoru 
Fransız-/ngiliz teklifinin kabulü 
devletlere karşı hiyanettir diyor .• 

Ankara 17 ( A.A) Habeı İmparatoru Röyter ajansına Fran· 
ıız İngiliz tekliflerini hatta yalnız prenıip itibarile kabul et
mekliğimlz milletler cemiyetine ve bundan böyle kollekttf em• 
niyet sistemine itim:!d edebileceklerini düıünen bütün devlet
lere kartı bir hiyanet olacaktır demfıtir . 

Kahire hadiseleri etrafında .• 
Ankara 17 ( A.A) Avam kamararında ıon kahire hadiael~

rl karımda logiliz hükumetinin ne gibi bir vaziyet alacalı 
hakkındaki ıüale hükumet namına 1923 t611lel yasaıının ye-
niden meriyete gtrmeılnin memleket menf alltlerinden olmadıfı 
fikrinin hala mevcud olduğu cevabı verilmtıtlr dün avam ka
marasında İngilız Fran11z projeıi etrafında kın bir müzakere 
geçmlı ve Elen hükumetin İtalya Habeı anlaımadığma bulu
nacak her türlü hal suretinin milletler cemiyeti paktına mu
vafık olması kararını mu haf aza elliğini söylemiıtir , 

1 İtalyanlar geri çekilmekle 
beraber Habeş kuvetlerini uçaklar

la bombardıman ediyorlar 
Ankara J7 (A. A.)- Adtaab badan bildirildıttne ve ltalyan 

harp tebltftnde teyit eyledtfine göre : İtalyanlar her iki tau• 
ruz cepheıl ön6nde geri çekil ektedirler. Cenup cepbeıtnde 
İtalyan uçakları Negelli yakınlannda Habeı kuvvetlerini bom· 
bardıman etmitlerdlr. 

Habeş imparatoru cenup 
cephesine gidecektir 

Ankara 17 (A. A .)- imparatorun yakanda De11leden ay. 
rılaceğı ve cenup cephesine gideceği ıöy)eniyor. 

C. H. P. gurubu 
Ankara 17 (A A .)- C. H. P. gurubunu bugQn Hat on 

heıte Hasan s~kanıo baıkanhfında top1anmıı ve Tunceli vila· 
yelinin kurulmıı11 ve idaresi hakkında iç iılert bakanı Şükrü 
Kaya tarafından verilen izahatları dinliyerek tasvip etmfıtlr. 

1Ne Olursa •• Emekli 
Şu yıllardanberi alışhtımız cıMütekaitıı isminin yerine "Emekli" keli· 

mesini koymuşlar. Çok kiiçükken sanırdım ki mütekait olmak için in· 
"anın ak saçlı, beli bükülmüş, röıleri yarı rCSrür, eli bastonlu olması 
rerektir. Zamsnla bu duygumu detittirdim. Gördüm ki daha çok kud
kudretli insanlar mütekait olabiliyor ve ona yaptığı emeklerden dolayı 
para da veriliyor. 

Her memlekette böyle emekli insanlar vardır. Her sınıftan ve meılek· 
ten ayrılmış bu kimseler ne yaparlar? Bunlar için elimizde bir i•tatiıtik 
olmadıtından ne yaptıklarını kestirme •öyleyemeyiı. Fakat rördülderi· 
mize röre bunları şöylece •ıralayabiliriı. : Bir kısmı birinci i•inde çahıa· 
111tyacak durumda olmadık• için ayrılmıştır. Y apabileceti bqka bir it• 
geçmittir, hem kendi•i, hem de memleket için faydalıdır. Bir kı•mı it 
göremiyecek durumdadır, evinin bir k~tesinde kahvesini içmekle ve 
ancak gazetesini okumakla Ömrünün •onunu bekler. Bunlardan batka 
diter bir kısım vardır ki bunlar emeklerinin kartılıtı aldıkları para ile 
ıeçinerek hiç bir it görmek zorluğuna katlaıımazlar. Böyle olanlar çok
ça boş yere laf atanlar, ömürlerini kahvehanelerde geçirenlerdir. 

'Bir inHn herhangi bir itde emekli olunca artık hayat ve çalıtma 
onun için biter mi ? 
Eğer bu emekli yaşını batını alarak emekli olmupa aynldıtı meale· 

ğin en uıta addmt drmektir. Bilgileri ve rör,Oleri herke•ten fazladır, 
Onlar röıınütler, yaş1mışlar ve duymutlard1r. 

Bence bir memlekette emekliler m~•leklerinde gördükleri işler kadar 
&oora yapacakları rehberlikle de saygıya deter olmalıdırl. Bilen. ve 
duyan bir kimsenin açılmaması ve bil~lerini yayamaması o kimse için 
affedilmez bir haldir. 

Bir emekli bir konferansta bulunmut; ıolunda : ben bu konferanıın 
aalattıgını daha iyi biliyordum, demlt böyle söylemek kolaydır. Eter 
daha iyisini biliyorsanız buyurun kürsü hazır l 

Meml.lcette yetitmekte olan gençliğini emekli dediğimiz insanlann 
arkasında •iden bir usta ve çırak kafilesi olarak sıörmek kadar znkli 
ne olabilir l 

Dagı 
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Sovyetler birliği filosu
na 70 gemi ve 13 ke
reste vapuru i'ave 
olundu ... 

( Pravda ya:cfcsi11den ) 
Bu ıene maklna idhk )atı 

• Trostu tarafından harici ülke . 
lerden 70 ticaret gemisi alın
mııtır. Bunların umumi tona
jı ( 250.000 ) dir. Ayrıca 13 
kereste şilepl alınmııtır. Bun 
ların ekserisi İngiltere ve 
Holandadan alınmıf ve dahi
li taksimat, Sovyetler Birliği 
iş himaye kanunlarına göre 
tadil olunmuıtur Ayni zaman· 
da yabancı ülkelere yeniden 
13 kereste vapurile bir frigo
rifik tesisatı havi vapur sipa
rio edilmiıUr. Bunların ekse· 
rlsi Sovyetler birliğine gelmiı 
ve Baltık ile Karadeniz Uca · 

ret filoları arasında taksim 
olnmuıtur. 

Kalinin 60 ya
şında 

22 Son teşrin !J35 larilı li 
"Prvvda" Mask.ovadan : 

Sovyetler Birliği icra ko
miteti Baıkanı Kalinin'in 60 
ıocı yıl dönümü dolaysile Le. 
ningrad ve Moıkovada top. 
lılntılar yapılmı§hr· Kendisi· 
nin doğduğu kasabaya Kali· 
nin adı verilmi§Ur. Kalinin 
Leolngrad'da dokuma fahri· 
kasrnda ihtilalden evvel 30 
yıldan fazla amelelik yapmıf· 
tır. Evvelce onun çııh§tığı tez· 
glhı ıtmdi idare edeiı amele, 
bunun ile iftihar clmekle ve 
bu tezgahı birakmamsktadır. 

wea•zww. 

As. Sa .. Alma 
· komisyonundan 

l 100 Adet yün fa 
ntla satın alınacaktır . 
Tahmin edilen dedeli 
·1870 liradır. Şartname 
ve nümunesi satın al 
ma komisyonundadır . 
Eksiltme 3 -1-~36 cu 
m:ı günü saat 16 da 
Tophanede As. Sa. Al. 
Ko. da olacaktır . Ek 
siltme açık olarak ya 
pılacakhr . ~tuvakkat 
teminat J 41 Jircıdır. 
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DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

;; ıe;WAi 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUH 
Röntgen Mütehassısı .... _ 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 3G 

... ·-
Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

H<ıkkın Se'li 18 Birinci kftnun 
!Z 1 fi:&! 22&2 

Bursa f(a1·acabey ı larası R1üdürlüğünden : 
Şarbaylrğından Harada yetişen safkan ingiliz 1 H;34 doğum· lüğünde satılacaktır. 

20000 kılo yut8 f Ju dört b ·ş Tay aleni artırma usulile satılacaktır satış günü ı kanunsani 
Uray temizltk hnyvanJarı- 1 satış günü ~31 l<anunu evvel 935 safı günü saat 936 çarşanba günü sa

na alınacak yulaf açık ek· 'ı on.heşt.i r. rf eıuina tı mı.ı vakk. n tc. olarak ( Yu z yet at o.n beşti.r istek.tile. rin 
siltmeye ko:ıulmuştur 30-12 
935 pazartesi gitnü saat 15 te : ın1ş) hra alınacaktır ıstddılerın satış günü Ha- temınatlarılc bırhkte 
eksiltme üstermesi yap1lacak· rada bulunrrta1arı i ları olunur. 12- 18- ~ı 2-'18 j satı ş günü Bursa Bay-
tır beher kilosunun muham· § tar ~1üdür1üğünde bu· 
meni 4,25 kuruştur vermek J 
isteyenler şartları anlamak Haranın (2795) kilo kıv ırcık ve varımkan lunmaları ilan olunur. 
için muhasebeye ve üsterme yünleri :lfeni artırnıa l'Stılilt·Bur s::ı bavtarı\1üdür! ~8-2:!-18-12 
BSatmdan ö:ıce 64 liralık te- .. 

minat makbuzu veya banka ' 
mektubu ile Uray komisyonu· }"?"UR D D § ! • 
na gelsinler· .:, 

ı 4 -ts-22-2s 12-18 Kanunu evvel 19~JS Ulusal biriktirme haftnsıdır. 

Bursa ikinci Hukuk 
mahkemesi: 935- l 660 

davacı bursanm elvan 
bey mahallesinde irşat so
kağından olup hisarda yer 
kapu yeşil türbe caddesin
de 18 numaralı hanede ah. 
met oğlu süleyman tarafın
dan açılan ispatı veraset 
vegaiplik davasında ana ba· 
ba bir kardaşı elvan bey 
mahallesinden 48 hanede k
ayıtlı kiirt cuma oğlu halil 
30 seneden beri hayat mu· 
matı mechul bulunduğundan 
aleyhine g~ipliği ile vera
setine karar verilmest !s
tenmiş ve icra kılınan mu-
hakemede mezbur cunıa oğ. 
Iu halılln hayat mumatın 

dan malumatdar olanların 

mahken.ı?.ye inbar P.y !eme· 
leri için krınunu madeninin 
32 ci mafdesi mucibirıc~ bir 
sene müddetle Hanına ve 
muhEıkemenin 936 senesi k
anunu evvel gayesir.e tali 
kine karargir olduğundan 
bermucibi karar rnezbur a
hmedin hayat mun:atından 

malumatdar olanlar rnahke. 
meye ihbar ayıemelcri zı· 
mmda bir sene müddetle !
lan olunur. 
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Bursa l apusından: -
Bursanm canbaz!ar k

öyünün balet başı mevltiin· 
de şarkan halil oğlu ismail 
şimaJen evvelce recep şim· 
di hüsey'in oğlu l<Ürt hasan 
garben yine basan cenuben 
mehmet halil ile çevrili ta
rla hüseyin oğlu hüseyin 
den yirmi sene evvc1 sah~ 

almak suretile mehmet oğ
lu ismail çavuşun uhdesin
de olduğundan bahsile ifra· 

zen ahara farağı talep edil· 
miş ve tapu kaydıda bulu
namamış olduğundan tasar
rufunun tahkilii için 5 1 ·936 
gününe miisadif pazar gü-

1 nü mahaJline memur gön· 
derileceğinden bu tarJada 
alakası olanlar varsa tarihi 
ilandan itibaren on gün za· 
rfmda ellerindeki belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
veyahut mahallinde buluna
cak memura müracaat eyle· 
meleri ilan olunur. 

,. -., TT""'t"""'T' 'f' 't' 'f' ........ ............,,. 

Yurtdaşlar ! 
Fitre ve zekatınızı T • 

hava kurumuna veriniz. ı 
Bunlar T. hava, K1zıl • 

ay ve Çocuk esirgeme 
kurumları arasmda kar-

' daeça paylaıılır . 
'ı. 4 4 ...L_ 4 4 4 4 4. 4 4 A .J 

Şin1diye kadar n1ilyoıı lurca vatandaş İş bankasında bir kumbara 
hesabı açtırmışlardır. 

Siz <le bu hafta iç.inde hir hesap açtırarak tasarrufa başlayınız ! 
Bankadaki hesahınız sizin en vef ah kara gün dostunuz sizi refaha 

1 ulaştıracak en kıymetli ar.ka?a.şınız~ır .. . 
Halkımizı tasarı ufa tfşv1k tÇ!n Turlove iş Bankası kum hara hf.

sabı sahiplerine senede '20,000 lira ikrunıiye dağıtmaktad1 . 
1 Haziran, 1 Tenıınuz, ı Eylül, l l{anunu evvel, l Şubatta ikişer 

bin ve 1 NisCJnla 1 Ttşrini evvelde· de heşer bin lira dağıtıyor . 
mı y 

'L~-~~ 
Aı tırma ve tutum haftası 

münasebetile : 
ı,1 ~,. Jıiı·ika i ı~ıııe fliiSiiıı-

.J 

cesiııiıı ~·t~I işiıııiııe yaı---
flı~ıı etıııek aı~zıısııı1fla 

lıtıl ııııitll 

o m ı Banhsı 
1 906 Seııesiın(I<~ kıaı0nıııış 
c ' ıığ·ıı Jt:_ı111ıl1«1111<t ıısıılii
ıii tek ~<tı• )riiıriitıııe)re 
bıışla(lığ·ııı s:ıJrııı lıalka 

bil<liı·iı· . 
Bu iş hakkında bilgi elde et
mek isteyenle1 .. ; 

smanlı. Bankası 
kiselerine bas vurabilirler . , ' 

ir~,, ... eÜryo~~ y ... ~, 

Fahri Batıca i 
1 

Kozahanı No. 221 Telefon 95 , 
' 

Ticaret, komisyonculuk ve l 
taahhüt itleri her nevi 1 

rııaden kömilrü aatııı 

Ün yon 
Sfgorta Acenteliği 

3-150 
lı......4...4. .4. ..................................... .. 

.. •• DöKTöir··ı 
1 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUK] 

il Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

1 Her türlü hastalıklar muayene 
1 ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 

' peıembe günleri muaye
ne ücreti : 

50 Kuruş ········••e.••• 
Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Set bavın da. 
ca a•?KFP?i -J( aracabey Merinos Yetiştirme Müdürlüğünden: 

t ·Karaca hey Harasında müteşekkil Merinos ye
tiştirme çifliği lıayvanatına ait 1298 kilo meri
nos yünü açık arttırnıaya konnıuştur. 
2 ·Yünleı- Karacabey l\1erinos yetiştirnıe çifJigin
de teslim edilecektir. 

malsandığı makbuzu 

veya 24-90 numaralı 

arttırma eksiltme ka • 

3 ArttH:ma 1-kanun sani !l3G Tarihine n1üsadif nunu muktazasından 
çarşanba günü saat oobeşte Bursada hHytar mü- teminat mektubu ibraz 
dürlüğlinde toplanan çiflik satış kon1siyonunda edecektir. 
olacaktır. 
4-TalipJer muvakkat teminat olarak k•rk liralık 10- t 4-- ı 8-22 - 26 


